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Määritysmenetelmä sopii sairaaloissa yleisesti käytössä oleviin laitteisiin

Metanolimyrkytyksen tunnistaminen
vaikeaa – muurahaishappomäärityksestä
nopeasti ja edullisesti apua
Ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin
vuonna 1995 maassamme kuoli metanolimyr
kytykseen 2–3 henkeä vuodessa. Metanolin
myynnin vapauduttua EU:n myötä myrkytys
kuolemat lisääntyivät rajusti (1), ja tästä alkoi
pitkäkestoinen metanolimyrkytysepidemia,
joka jatkuu edelleen. Vuosina 1995–2011
metanolimyrkytyskuolemien kokonaismäärä
oli 431, mikä on keskimäärin 25,4 tapausta
vuodessa. Myrkytykset johtuivat pääasiassa
metanolia sisältävien tuulilasinpesunesteiden
juomisesta. Laskennallisesti voidaan arvioi
da, että kyseisenä aikana lasinpesunesteet
aiheuttivat 389 ylimääräistä metanolimyrky
tyskuolemaa. Toki joukkoon mahtuu joitakin
tapauksia, joissa syynä oli pimeä pullo, jonka
alkuperä yleensä jäi epäselväksi.
Kemikaalien vähittäismyynnistä annetun
asetuksen perusteella lokakuusta 2011 alkaen
metanolituotteet on säilytettävä myymälässä
tai sen varastossa aina lukitussa tilassa. Vaa
timus koskee esimerkiksi metanolipitoisia
tuulilasinpesunesteitä ja metanolia sisältäviä
polttoaineita. Kemikaalia ei myöskään saa luo
vuttaa alle 18-vuotiaalle, mutta metanolipitoi
sen polttoaineen luovuttaminen alle 18-vuo
tiaalle on mahdollista huoltajan kirjallisen
suostumuksen perusteella. Tämän asetuksen
vaikutukset metanolimyrkytysten määrään
selviävät vasta tulevien vuosien aikana, mutta
arvio vuoden 2012 metanolimyrkytyskuole
mista (11 myrkytyskuolemaa) ei ennakoi epi
demian äkillistä loppumista.
Suomessa metanoliepidemia on hyvin do
kumentoitu kattavan oikeuslääketieteellisen
kuolemansyynselvityksen ansiosta. Metanoli
myrkytykset eivät ole yksinomaan Suomen
ongelma, sillä merkittäviä epidemioita on ra

portoitu viime aikoina muun muassa Virosta,
Norjasta, Tšekistä, Intiasta ja Libyasta. Meta
nolimyrkytyksiä esiintyy yleisesti kaikkialla
maailmassa – sekä teollisuusmaissa että kehit
tyvissä maissa. Metanolimyrkytystä voidaan
pitää jopa globaalina kansanterveyden ongel
mana. Metanolin saannin rajoittamisen lisäksi
on tärkeää kehittää sellaista diagnostiikkaa ja
hoitoa, joka on saavutettavissa myös vaatimat
tomissa olosuhteissa.
Metanolin humalavaikutus on heikompi
kuin etanolin, mutta sen aineenvaihduntatuot
teet, erityisesti muurahaishappo ovat erittäin
myrkyllisiä. Viimeaikaisista metanolikuo
lemista maassamme 21 % tapahtui hoitoon
pääsyn jälkeen, kun kaikista myrkytyskuole
mista tapahtui sairaalassa vain 6 % (2). Tämä
ero johtuu paitsi metanolin myrkyllisyydestä
myös muista syistä: metanolimyrkytys on
yleensä viivästynyt, potilaat saapuvat hoitoon
myöhään ja metanolimyrkytyksen diagnoosiin
saattaa kulua liikaa aikaa. Korvikealkoholi
myrkytyksiä on käsitelty viime aikoina laajasti
kotimaisissa lääketieteellisessä julkaisusarjois
sa (3, 4, 5, 6). Metanolimyrkytyksen labora
toriodiagnostiikan perustana ovat metaboli
nen asidoosi, ja osmolaali- tai anionivaje (3).
Metanolipitoisuuden määritys seerumista tai
virtsasta varmistaa diagnoosin. Jos paikallinen
laboratorio ei kykene määrittämään osmolaa
li- ja anionivajetta, korostuu metanolimää
rityksen merkitys. Antidootin aloittaminen
vaikeassa metabolisessa asidoosissa olevalle
potilaalle ilman metanolimyrkytyksen var
maa osoitusta ei ole ongelmatonta, etenkin jos
antidoottina käytetään etanolia. Pärnun vuo
den 2001 metanolimyrkytysepidemiasta saa
tujen kokemusten perusteella osa sairaalaan
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tullessa hereillä olevista vaikeasti asidoottisista
potilaista voi menettää tajuntansa etanolianti
dootin aiheuttaman keskushermostolaman
vaikutuksesta ja samalla kykynsä hyperventi
loida kompensoidakseen metabolista asidoo
sia, mikä heikentää potilaiden ennustetta (7).
Definitiivinen metanolimyrkytyksen osoitus
on kaasukromatografinen alkoholimääritys,
joka antaa muun muassa etanoli-, metanoli- ja
etyleeniglykolipitoisuuden. Kaasukromatogra
finen tutkimus on kuitenkin Suomessa saatavil
la vain Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tam
pereella, Turussa, Lappeenrannassa ja Porissa.
Vastaus saadaan parhaassa tapauksessa samana
päivänä. Edellä mainittuja paikkakuntia lukuun
ottamatta näytteen kuljetusaika lisää vastaus
viivettä. Varmistus siitä, onko vaikean metabo
lisen asidoosin takana metanolimyrkytys vai
muu syy, tulisi saada nykyistä nopeammin.
Norjalainen tutkijaryhmä on osoittanut see
rumin muurahaishappopitoisuuden heijasta
van hyvin metanolipitoisuutta, ja mittauksella
on selviä etuja epäillyissä metanolimyrkytys
tapauksissa (8, 9). Entsymaattiseen formiaat
ti
dehydrogenaasiin perustuva menetelmä,
joka on kehitetty jo vuosia sitten tutkimus
tarkoituksiin, on ilmeisen helposti siirrettä
vissä tavanomaisiin spektrofotometreihin
tai automaattianalysaattoreihin, jotka kyke
nevät mittaamaan NAD/NADH-muutosta
340 nm:ssä. Menetelmän toteamisraja on pie
ni (0,1 mmol/l), joten sen avulla voidaan ha
vaita suurentunut muurahaishappopitoisuus
jopa useita tunteja ennen myrkytysoireiden
ilmenemistä (8). Menetelmää on kokeiltu
Norjan lisäksi alueilla, joita on kohdannut
metanoliepidemia, viimeksi Tšekissä ja Li
byassa. Paikalliset sairaalat saivat määritysme
netelmän pystyyn muutamassa tunnissa omis
sa laitteissaan ulkomaisten asiantuntijoiden
mukanaan tuomien reagenssien avulla (Knut
Erik Hovda, henkilökohtainen tiedonanto).
Menetelmän leviämistä yleiseen käyttöön on
hidastanut kaupallisen kiinnostuksen puute;
analyysilaitteet ovat jo olemassa pienissäkin
sairaaloissa ja reagenssien hinta on liian halpa.
Nyt muurahaishapon osoitus
menetelmästä
on kehitteillä liuskatesti, joka voidaan lukea
verenglukoosimittarilla (9).
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Suomi johtaa Euroopan tilastoja metanoli
myrkytysten suhteellisessa ja todennäköisesti
absoluuttisessakin esiintyvyydessä. Metanoli
myrkytysepidemian edelleen jatkuessa Suo
messa pitäisi ottaa käyttöön muurahaishappo
määritys metanolimyrkytyksen laboratorio
diagnostiikassa, ja tavoitteena tulisi olla no
peampi diagnoosi ja oikean hoidon aloitus.
Muurahaishappomäärityksen perusteella
voidaan selvittää 20 minuutissa, johtuuko ha
vaittu metabolinen asidoosi metanolista vai
muusta syystä. Kustannukset tai määrityksen
toteuttaminen eivät aseta esteitä (menetelmä
ohje saatavissa kirjoittajilta). ■
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